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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY OBCE
po dlouhých zimních měsících budeme
moct plnými doušky vnímat především krájak rádi bychom všichni mysleli jen na věci sy přicházejícího jara s modrou oblohou, zápříjemné a těšili se na nadcházející jarní řivým sluncem a veselým ptačím zpěvem.
dny.
Mým velkým přáním je, aby nám první jarní
Po poměrně dlouhém období různých koro- dny přinesly spolu se sluníčkem i dostatek
narovirových omezení se objevilo nové zlo energie a optimismu, abychom si nadcházev podobě války na Ukrajině. Je mi osobně jící dny mohli užívat v co největší pohodě.
velmi líto, že i v dnešní době mohou takoS přáním klidných dnů
véto konflikty ve vyspělém světě vzniknout
a že se najdou agresoři, kteří takto zásadním
způsobem změní životy miliónům lidí. VěřElen Malchárková
me, že konflikt, který nám v současné době
starostka obce Strahovice
vyvolává vrásky na čele, brzy skončí a my
Vážení a milí spoluobčané,
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OBECNÍ
INFORMACE

JAK SE ZMĚNIL POČET OBYVATEL
VE STRAHOVICÍCH?
+ 6 osob
Obecní úřad zpracoval následující statis- přistěhovaní
- 6 osob
tiku počtu obyvatel naší obce za uplynulý odstěhováni
rok:
Počet obyvatel k 31. 12. 2021: 905 osob
Počet obyvatel k 1. 1. 2021: 897 osob
narození v 2021		
+ 17 osob
Edita Hluchníková
zemřelí v 2021
- 9 osob
obecní úřad

ODPADY V OBCI
Odpady v obci STRAHOVICE v období od 2018-2021
Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce, včetně nákladů na provoz obecního systému.

Směsný komunální odpad (SKO), popelnice
rok
2018
2019
2020
2021

množství (t) náklady v Kč
198
194
191
175

390 434
463 600
505 019
512 749

kg na
obyvatele
218,7
216,63
213,3
192,87

výše
poplatku na
osobu
500
500
550
550

Třídění odpadu (celkové množství) v tunách
rok

papír

plast

sklo

oděvy

kov

2018
2019
2020
2021

4,95
8,11
4,98
5,933

32,442
31,781
22,198
25,1938

18,641
17,8
19,453
17,77

2,691
3,873
2,684
3,447

5,12
0,72
0,42
1,63

rok

papír

jedlý olej a
tuk
0
0
0,316
0,583

celkem
vytříděno
63,844
62,284
50,051
54,5568

celkem vytříděno
na obyvatele kg
70,5
69,4
55,8
60,28

Náklady na třídění odpadu v Kč
plast

sklo

kovy

celkem

2018
10 000
92 727
20 620
4 792
128 139
2019
0
94 833
22 786
9 583
127 202
2020
0
120 727
24 186
2 396
147 309
2021
50 010
156 196
25 687
2 620
234 513
Náklady se rozumí za likvidaci odpadu plus náklady obce na zajištění svozu.
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Bioodpad
rok

celkový
objem v
tunách

Celkové náklady
(svoz + uložení )

2018
54 350
127,67
2019
33 057
63,38
2020
81 559
88,73
2021
128 039
54,02
Bioodpad můžete odevzdávat do kontajneru na hřbitově a pod bytovkou.

Mobilní svoz

množství
množství
objemného nebezpečné náklady na
rok
odpadu v ho odpadu v
odvoz
tunách
tunách
2018
1,254
66 680
17,1
2019
1,42
68 702
10,53
2020
0,73
72 902
13,63
2021
2,72
134 795
20,56
Probíhají 2 x ročně.

Vypracoval:
Hluchníková E.

NOVÁ POŽÁRNÍ
ZBROJNICE

4

EKO-KOM (odměna)
rok

příjem v Kč

Kč na
obyvatele

2018
2019
2020
2021

250 523
215 671
177 820
203 342

276
240
198
224

Edita Hluchníková
obecní úřad

V polovině letošního roku bude dokončena
stavba nové požární zbrojnice ve Strahovicích i přes těžkosti způsobené koronavirovou krizi a nadměrným zdražováním veškerého materiálu a surovin. Vše se mohlo
uskutečnit díky získaným dotacím z Hasičského záchranného sboru ČR ve výši
4 miliony 500 tisíc Kč a Moravskoslezského
kraje ve výši 2 miliony 250 tisíc Kč. Ostatní
náklady jsou hrazeny z rozpočtu obce Strahovice.

především díky našim aktivním hasičům,
kteří odvádějí ve svém volném čase spoustu práce nejen pro naše občany a obec, ale
i pro obce v přilehlém okolí. Technika, a to
především hasičská auta, které si hasiči sami
opravují, bude přemístěná ze stísněných
prostor staré zbrojnice a stodol soukromých
vlastníků do nových prostor i s potřebným
zázemím.

Slavnostní otevření včetně hasičských soutěží je naplánováno na první víkend v září
Po dlouhé době se podařilo získat dotace 2022.
Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

SNĚM SDRUŽENÍ OBCÍ HLUČÍNSKA
VE STRAHOVICÍCH

obcí Hlučínska k projednání společných projektů a záměrů. Po přednesené prezentaci o možnostech využití
služeb ze strany Sdružení místních
samospráv, především v oblasti dotací
a projektů, byly postupně projednávány jednotlivé body naplánovaného
programu. Především se projednávaly
společné projekty, které jsou v současné době v realizaci, a také se diskutovalo o nových záměrech. Jedním ze
společných projektů, který je v současné době realizován a dokončován,
jsou nabíjecí stanice pro elektrokola.

V úterý 15. února se dostavili do obecního
domu ve Strahovicích starostové Hlučínského regionu na pravidelný Sněm Sdružení

Po diskuzi starostka obce seznámila přítomné s plánovanými akcemi
v obci a proběhla také prohlídka zrekonstruovaných prostor obecního
domu.
Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice
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PLESOVÁ SEZÓNA SE VYDAŘILA

V letošním roce se v naší obci uskutečnily
dva plesy – Hasičský ples a Obecní ples.
Pořadatelé zpočátku váhali, zda vzhledem
k situaci, která v té době díky covidu-19
byla, ples uspořádat nebo ne. Oba plesy se
uskutečnily a byl o ně zájem! Po loňské pauze a omezeních, která byla nařízena, se lidé

konečně chtěli bavit a ples byla skvělá příležitost.
Pořadatelé zajistili skvělé kapely, připravili
bohaté tomboly a nálada byla výborná.
Děkujeme pořadatelům za organizaci a těšíme se na další plesovou sezónu.
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Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka
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HOSPODSKÝ KVÍZ
V sobotu 5. 3. 2022 se v sále obecního domu
konal třetí strahovický hospodský kvíz.
Tento vědomostní kvíz měl celkem šedesát
otázek, které byly rozděleny do dvanácti
okruhů. Ty se týkaly například literatury,
Prajzské, bible nebo šipek. Hospodského
kvízu se zúčastnilo přes devadesát soutěžících, kteří tvořili čtrnáct týmů po čtyřech
až osmi soutěžících. Celý turnaj proběhl ve
velmi soutěživé, ale nutno podotknout fair
play atmosféře.
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Na prvním místě se tak umístil tým Pozdní
sběr, na druhém místě Všelijake ... a na třetím místě se umístil tým s názvem Druhý
dech.
Velmi nás potěšil velký zájem o tuto soutěž
a tímto bychom chtěli poděkovat všem soutěžícím za skvělou atmosféru během turnaje. Budeme se těšit při dalším kvízu.

Tým Hospodského kvízu

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
NA HLUČÍNSKU PŘINESLA RADOST
I REKORDNÍ VÝTĚŽEK

Po roční přestávce se letos vrátili do ulic
Hlučínska Tři králové. Koledovat vyrazilo přes tisíc dobrovolníků ve více než 300
skupinkách. Do pokladniček dárci přispěli
částkou více než 3 mil. Kč. Společně s online
koledou a bezhotovostními platbami dosáhl
výtěžek sbírky na Hlučínsku rekordní částky 3 094 322 Kč.

řekl ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol a dodal, že pokud to protiepidemická opatření
umožní, připraví Charita Hlučín pro všechny koledníky setkání v kině v Bolaticích.
Do sbírky jsou zapojeny i farnosti, městské
a obecní úřady, prodejny či poskytovatelé
služeb. Počet všech lidí, kteří tvoří sbírku na
Hlučínsku, tak vysoce převyšuje tisícovku.

„Mám obrovskou radost, že po roční přestávce vynucené epidemií mohli koledníci
vyrazit do ulic našeho krásného regionu
a předat radostnou zvěst, aby tak naplnili
hlavní poslání sbírky. Vrátila se ta nádherná atmosféra, kterou vytváří přes tisíc dobrovolníků, kteří obětují svůj čas a pohodlí
pro ostatní. Moc jim za jejich pomoc děkuji,“

Po sečtení všech pokladniček se celkový
výtěžek přehoupl přes 3 mil. Kč. Dalších
necelých 70 tis. Kč poslali dárci přes online
koledu či bezhotovostními platbami. Celkový výtěžek je tak o 17 % vyšší než před epidemií v roce 2020 a výrazně vyšší než v loňském roce. „Moc děkujeme všem dárcům za
tak obrovskou podporu. Je to povzbuzení
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Základem sbírky je
koledování v ulicích.
Přispívat se ale letos
dalo i do tzv. statických
pokladniček
umístěných v obchodech, lékárnách, kostelích či úřadech. Svůj
dar mohli zájemci
poslat i prostřednictvím online koledy na
webových stránkách
sbírky nebo bezhotovostní platbou.

pro naše zdravotní sestry,
pečovatelky a osobní asistentky, které se každý den starají
o nemocné, handicapované
a osamělé lidi, kteří žijí kolem
nás. Jsem moc rád, že si lidé
jejich práce váží a podporují
ji,“ uvedl Pavel Sobol.
Podle stanovených pravidel
sbírky zůstane 65 % výtěžku,
tedy přes 2 mil. Kč, na Hlučínsku. Charita Hlučín plánuje
z výtěžku mimo jiné pořídit
nové vybavení do půjčovny
kompenzačních
pomůcek,
provést nutné opravy charitního domova sv. Mikuláše či
podpořit charitní ošetřovatelskou službu. Pravidla sbírky umožňují využít výtěžek
i v mimořádných situacích,
což se ukázalo v roce 2021,
kdy byly nakoupeny vysoušeče a dezinfekční prostředky.
Ty pomohly zmírnit následky
povodní v Kravařích.
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Charita Hlučín

Konečné výsledky Tříkrálové sbírky 2022
Celková vykoledovaná částka: 3 094 322 Kč
Z toho část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %) – 2 011 309 Kč
Výtěžek z pokladniček: 3 025 050 Kč
Výtěžek z online koledy: 30 383 Kč
Výtěžek z bezhotovostních plateb: 38 889 Kč
Výtěžek z pokladniček dle obcí:
OBEC

Částka

Antošovice

14 685 Kč

Bělá

29 966 Kč

Bohuslavice
Bolatice
Borová
Darkovice
Dolní Benešov
Zábřeh
Hať
Hlučín - Bobrovníky
Hlučín –
Darkovičky
Hlučín - město

OBEC

Částka

Kravaře, včetně Koutů a
Dvořiska

339 666 Kč

151 364 Kč

Ludgeřovice

227 002 Kč

227 965 Kč

Markvartovice

99 869 Kč

Píšť

61 216 Kč
122 921 Kč

180 416 Kč

Rohov

39 064 Kč

155 150 Kč

Strahovice

65 477 Kč

61 501 Kč

Sudice

40 061 Kč

90 187 Kč

Šilheřovice

94 041 Kč

326 060 Kč

Štěpánkovice

179 176 Kč

83 958 Kč

Třebom

8 166 Kč

Kobeřice

184 927 Kč

Vřesina

92 438 Kč

Kozmice

111 416 Kč

Závada

38 358 Kč

Chuchelná

Z celého srdce děkujeme za vaše dary a pomoc charitnímu dílu. Velmi si vážíme
vaší štědrosti a projevu solidarity s potřebnými. Zároveň moc děkujeme všem
dobrovolníkům – koledníkům a koordinátorům, farnostem, městům a obcím. Bez
této pomoci by sbírka nemohla proběhnout.
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OBECNÍ
KNIHOVNA

POČET ČTENÁŘŮ
SE ZVÝŠIL
V lednu se opět uzavřela statistika za minulý rok. Podle uvedené tabulky můžete
vidět, že máme stále krásné číslo registrovaných čtenářů.
Navíc se nám rozrostl knihovní fond o 251
knih. Některé knihy byly opět zakoupeny
z rozpočtu obce, další nám byly trvale převedeny z knihovny Petra Bezruče Opava
a několik knih dostala knihovna darem od
svých čtenářů. Všem moc děkujeme.
Připomínáme, že knihovna je otevřena
každé úterý od 15-17 hod. v prvním patře A na co se můžete těšit v dohledné době?
Obecního domu Strahovice. Stavte se pro No přece na velkou pátrací akci po QR kódech. Už na přelomu května/června bude
knihu! Je stále z čeho vybírat!
zase pro děti připravena pátračka. Sledujte
informace na internetových stránkách obce
a vývěsních tabulích.
Těšíme se na Vás
V Vlednu
lednuseseopět
opětuzavřela
uzavřelastatistika
statistikazazaminulý
minulýrok.
rok.Podle
Podleuvedené
uvedenétabulky
tabulkymůžete
můžetevidět,
vidět,žežemáme
mámestále
stále
krásné
krásnéčíslo
čísloregistrovaných
registrovanýchčtenářů.
čtenářů.

Michaela
Pierníková
Navíc
z zrozpočtu
obce,
Navícsesenám
námrozrostl
rozrostlknihovní
knihovnífond
fondo o251
251knih.
knih.Některé
Některéknihy
knihybyly
bylyopět
opětzakoupeny
zakoupeny
rozpočtu
obce,
knihovnice
další
dalšínám
námbyly
bylytrvale
trvalepřevedeny
převedenyz zknihovny
knihovnyPetra
PetraBezruče
BezručeOpava
Opavaa aněkolik
několikknih
knihdostala
dostalaknihovna
knihovna
darem
daremododsvých
svýchčtenářů.
čtenářů.Všem
Všemmoc
mocděkujeme.
děkujeme.
rok
rok2019
2019
Stav
Stavnašeho
našeho
knihovního
knihovníhofondu
fondu
Knihy
Knihyz Regionálního
z Regionálního
fondu
fonduKPB
KPBOpava
Opava
Registrovaní
Registrovaníčtenáři
čtenáři
Počet
Početnávštěvníků
návštěvníků
knihovny
knihovny
Celkem
Celkemvypůjčeno
vypůjčenoknih
knih

rok
rok2020
2020

rok
rok2021
2021

862
862

921
921

1172
1172

567
567
5555

349
349
5858

425
425
5959

396
396
947
947

270
270
832
832

385
385
641
641
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Připomínáme,
Připomínáme,žežeknihovna
knihovnajejeotevřena
otevřenakaždé
každéúterý
úterýodod15-17
15-17hod.
hod.v vprvním
prvnímpatře
patřeObecního
Obecníhodomu
domu
Strahovice.
Strahovice.Stavte
Stavtesesepro
proknihu!
knihu!JeJestále
stález čeho
z čehovybírat!
vybírat!

ZŠ A MŠ
STRAHOVICE

Začali jsme pohádkami se Třemi králi a přes
tradiční zimní témata jsme se dostali až
k oslavě masopustu. Maškarní bál se slavnostní hostinou jsme si uspořádali v prostorách školky a už jsme se vrhli na knihy, které
jsou naše veliké kamarádky. Navštívili jsme
i místní knihovnu a povedlo se nám vyrobit náš domácí papír. Podnikali jsme dlouhé
Vánoční svátky a oslavy spojené s koncem výpravy do okolí a otužovali jsme se zdraroku nám utekly jako voda a my jsme se vým pohybem.
opět v lednu všichni sešli v naší školce. Po
řádném přivítání a sdílení zážitků jsme se
již naplno vrhli do práce.

ZAČÁTEK ROKU
V NAŠÍ ŠKOLCE

Náš program byl zpestřen několika návštěvami. V lednu jsme navštívili základní
školu, kde nás pobavil malíř Adolf Dudek
se svým pohádkovým kreslením. Přijel za
námi pan bakalář Adam Kratochvíl s doprovodem. Pan Kratochvíl od dětství trpí svalovou atrofií a dětem přiblížil život s fyzickým
handicapem. Děti si mohly vyzkoušet, jaké
hry mohou hrát i lidé připoutaní na invalidní vozíček i samotnou manipulaci s vozíkem. Zkrátka zjistit, že život má vskutku
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mnoho podob. Začátkem března jsme u nás
ještě přivítali dva pejsky a jejich cvičitelku
z Bolatic. Byly to dvě šikovné fenky, které
jsou cvičeny pro canisterapii. Děti se dozvěděly, jak se k pejskům chovat, jak se o ně starat, na co si dát pozor. Doufáme, že za námi
holky zase přijedou ☺
Přestože se ani nám nevyhnula vlna nemocí
a v únoru jsme se trošku potrápili, všechno
dobře dopadlo. Všichni se nám uzdravili,
dospělí i děti, a vrátili jsme se k běžnému režimu v plné síle. Nyní se již pilně chystáme
a moc těšíme na jaro a teplé sluneční paprsky, které všem zlepší náladu.
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Hana Bolacká
vedoucí učitelka MŠ

CO JE U NÁS NOVÉHO?
Kdybyste se v dnešních dnech zeptali dětí
navštěvujících naši základní školu, co je ve
škole nového, asi první, co by na vás vyhrkli,
byla informace, že máme 3D tiskárnu. Tedy,
není naše. Máme ji ve výpůjčce na 3 měsíce
od firmy Prusa Research. Upřímně jsem se
tiskárny trochu bála, ale nadšení dětí mě pohánělo k tomu, abychom začali s 3D tiskem
co nejdříve. A co jen tisknout! Děti začaly
hned s vytvářením 3D návrhů. S prostředím
„modelovacího“ programu Tinkercad se
hned skamarádili a během krátké doby měl
každý, kdo navštěvuje předmět informatika,
hotový model vlastní klíčenky, které v těchto dnech postupně tiskneme. Žáci také vytvořili mapu plánů, co všechno chtějí na 3D
tiskárně vytisknout. Některé z nápadů jistě
zrealizujeme. V posledních dnech jsme se
v hodinách informatiky zakousli do projektu, který nám zaručí, pokud nám bude
schválen, že nám bude 3D tiskárna dána do
vlastnictví. Nyní projekt čeká na schválení,
držte nám prosím palce. A nebojte se, budeme vás informovat, jak to dopadlo. ☺

ZŠ a MŠ II v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je spolufinancován Evropskou unií, jsme pořídili
sadu interaktivních robotů tzv. Blue-bot.

Jedná se o robotické včelky, které jsou ideálním pomocníkem pro základy výuky
algoritmů a jednoduchého programování.
Pomáhají žákům rozvíjet logické myšlení,
prostorovou představivost, plánování a základní matematické dovednosti. Včelku
žáci programují buďto přímo tlačítky na
jejím těle, nebo využívají taktilní čtečku,
na kterou naskládají příkazy v podobě ma3D tiskárna však není jediná novinka, kte- lých destiček se šipkami a ta předá pokyrou ve škole máme. Z peněz, které jsme ny včelce pomocí bluetooth. Včelky zatím
získali zapojením do projektu Šablony pro využíváme jen v hodinách angličtiny, kdy
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s jejich pomocí procvičujeme slovní zásobu, ale již brzy se chystáme zapojit je i do jiných předmětů. Z výše zmíněného projektu
se nám podařilo nakoupit i spoustu jiných
užitečných věcí. Těm, co vyzvedávají děti ve
školce, jistě neuniklo, že v šatnách byly pořízeny nové šatnové bloky. Děti ve školce si
dále užívají nové polytechnické stavebnice

taktéž zakoupené z projektu. Zkrátka nepřišla ani školní družina, do níž byly pořízeny dvě prostorné skříně na ukládání deskových her. Žáci navštěvující školní družinu
mají také díky projektu k dispozici 10 kusů
tabletů, na nichž si procvičují učivo. Sada
12 kusů tabletů včetně dvou dobíjecích stanic byla zakoupena i do běžné výuky. Díky
přenosnosti nejsou třídy vázány na prostor
počítačové učebny a mohou si brát tablety
kdekoli s sebou. Aby tablety fungovaly co
nejlépe, bylo v celé škole posíleno wifi připojení. Pro případ, že by opět došlo k omezení
výuky z důvodu karantény žáků, zakoupili
jsme z ušetřených financí z projektu konferenční kamery, které umožní snímat výuku
ve třídě a přenášet ji v relativně dobré kvalitě do domácností žáků, kteří se nemohou
účastnit prezenční výuky. Paní učitelky pak
budou moci pro případnou distanční výuku
využít nově pořízené grafické tablety, díky
nimž budou moci psát na tablet připojený k
počítači jako na tabuli a obraz bude přenášen na obrazovku digitálních zařízení žáků.
Pořízení dvou knihoven pro naši stále se
rozrůstající čítárnu už bylo jen třešničkou
na dortu.

Irena Juchelková
redakční rada, zastupitelka, ředitelka ZŠ

POHÁDKA
Bylo – nebylo. Klasická věta, kterou si každý
z nás pamatuje z pohádek, které nás provázejí celý život. Napřed nám je vypráví rodiče, pak je třeba sledujeme v televizi a nakonec si je čteme sami.

povedené byly všechny, a tak vybrat jednu
byl velice těžký úkol. Ale podle této pohádky si můžete představit, jak šikovné děti
máme v naší škole.

Autorem pohádky je Matyáš Beneš, který
Žáci 3. třídy naší školy dostali v hodině k ní nakreslil i obrázek.
slohu za úkol vymyslet svou vlastní pohádku podle svých představ. Myslím si, že
16

O LIŠCE A ZAJÍČKOVI
Žila byla jedna liška. A ta se každý den zrcadla ptala: „Kdo je ze všech lišek nejkrásnější?“ A zrcadlo jí každý den odpovědělo,
že je ona nejkrásnější. A na svou krásu jedla
každý den králíka. A králíci byli už zoufalí. A tak jeden odvážný králík řekl: „Já se jí
postavím. I kdyby mě měla sežrat!“ Tak šel
a rozmýšlel, jak jí má přechytračit. Jak tam
dorazil, liška se divila, že jí jde sama večeře.

A králík se jí postavil a řekl: „Pojď se mnou
a budeš mít až do smrti jídlo.“ Ale králík byl
chytrý a zavedl jí ke své pasti. Jak tam dorazili, králík řekl: „Běž dál a budeš mít navždycky jídlo.“ Liška mu věřila a spadla do
jámy. A jak se vrátil, byl oslavován.

Jana Malchárková
učitelka ZŠ
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SDH STRAHOVICE

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V sobotu 19. února se
příznivci dobré zábavy
a masopustního veselí,
po roční odmlce, opět
sešli před hasičskou
zbrojnicí, aby oslavili
konec plesové sezóny. Průvod masek za
zvuků dechové hudby
a slunečného, avšak
dosti větrného počasí, vyrazil v 10 hodin
směr Stavky.
Po návratu k obecnímu
domu bylo pro všechny přichystáno v sále občerstvení a dotované kolo štěstí.
Děkujeme všem za účast a doufáme, že nám
zachováte přízeň i v dalších letech.

Lukáš Pekárek
starosta SDH Strahovice
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SK METEOR
STRAHOVICE

ROZPIS UTKÁNÍ

ROZHOVOR S TRENÉREM
„A“ MUŽSTVA
Jak jste se dostal k trénování?
Trénovat jsem začal žáky ve Strahovicích
společně s Radkem Nevřelou. Oba jsme měli
v žákovské kategorii syny a chtěli jsme jim
předat něco z fotbalového „umění“.
Kde jste jako trenér působil?
Působil jsem ve Strahovicích a v Hlučíně.
Co byste označil za svůj dosavadní trenérský vrchol?
20

Doufám, že ten teprve přijde.

Po podzimní části sezóny je tým na prvním místě, jaké máte cíle pro jarní část?

Tým jste převzal společně s Petrem LhotVzhledem k postavení v tabulce by bylo moc
ským, jak zatím hodnotíte spolupráci?
hezké postoupit.
Spolupráce s Petrem je myslím si na jedničku. Petr je zkušený fotbalista, trenér a ma- Máte nějaký trenérský sen?
nager.
Postup do 1.A třídy.
Jak zatím probíhá příprava mužstva?
Díky za rozhovor.
I přes různá kovidová opatření a nemoci
probíhá příprava na sezónu podle plánu. A
jaká byla, se ukáže až v sezóně.
Miroslav Nevřela
zastupitel, člen výboru SK Meteor

JK SILESIA – OCENĚNÍ A PŘÍPRAVA PRO ROK 2022
V sobotu 26. 2. 2022 proběhl Jezdecký galavečer severomoravské oblasti za roky
2021/2022 a naše dvě členky byly vyhlášeny
jako jezdkyně roku. A to Ema Žůrková v kategorii junior B a Kateřina Kocurová v kategorii senior. Je to úspěch celého klubu.
V současné době probíhá pilná tréninková
příprava, první závody nás čekají již zkraje dubna, a to 9. 4. pod názvem Velikonoční
vajíčko ve spřáteleném Frenštátě pod Radhoštěm. Další závody následují v místech
Tlumačov a Praha. V květnu nás také čeká
první zahraniční výjezd do maďarského
Kapošváru, v černu do slovenského Šamorina. Věřím, že se naše cvičenky po důkladné
přípravě v závodním poli „neztratí“ a předvedou kvalitní sportovní výkony.

Dne 4. 6. pořádáme naše voltižní závody
v Mladecku na Opavsku, na které jste i přes
nemalou vzdálenost srdečně zváni. Chceme
tak podpořit nově zbudovaný sportovní areál.
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Dne 9. 7. se chystáme pořádat jezdecký den O podrobnostech konání jezdeckého dne
ve Strahovicích, půjde o sportovní den věno- Vás budeme průběžně informovat.
vaný různým disciplínám jezdeckého sportu s ukázkou jednotlivých disciplín, a to
zábavnou formou pro všechny účastníky.
JKS Strahovice

HORAMEA

V pátek 4.března, jsme se s některými z vás
setkali v rámci další a snad už zase pravidelné a tradiční kinokavárny u promítání
filmu Zátopek. Shodou okolností tento film
hned následující den získal nejvíce ocenění
v anketě Český lev, což spolu s vaší spokojeností potvrdilo kvalitu vybraného titulu.
Těšíme se zase příště.

Hanka, Pavlína, Martina
Holky z Horamea

NA HALOVÉM MISTROVSTVÍ
EVROPY VETERÁNŮ TO CINKLO!
Ve dnech 20. – 28. února 2022 se v historickém městě Braga v Portugalsku uskutečnilo
Halové mistrovství Evropy veteránů v atletice. Vzhledem k opatřením, která v uplynulých měsících z důvodu pandemie covid-19
platila v celé Evropě, pořadatelé zvažovali,
zda a v jakém termínu mistrovství uspořádat. Vše se podařilo připravit a v únorových dnech bojovalo přibližně 2 300 atletů
z celé Evropy o cenné kovy. Výprava České
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republiky získala celkem 40 medailí – 9 zlatých, 18 stříbrných a 13 bronzových, v pořadí národů obsadila 12. příčku. Do sbírky medailí přispěla také p. Ema Rycková – získala
dvě bronzové medaile – v kouli za výkon 9,6
metrů a v disku za výkon 24,44 metrů.
Gratulujeme ke skvělému výkonu a těšíme
se na další sportovní úspěchy.
Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka

MISTROVSTVÍ ČR
VETERÁNŮ
V ATLETICE 2022
V soboru 12. března 2022 se v Atletické hale
v Ostravě – Vítkovicích uskutečnilo Mistrovství České republiky veteránů v atletice.
Mistrovství se zúčastnila také p. Ema Rycková a velice se jí dařilo. Získala dvě zlaté
a jednu stříbrnou medaili. Zlatou medaili
získala v hodu diskem za výkon 24,20 m
a v hodu kouli za výkon 9,23 m, stříbrnou
medaili vyhrála v disciplíně hod břemenem
za výkon 13,10 m.
Na tomto mistrovství Sdružení veteránů
českého atletického svazu také vyhlásilo
nejlepší české veterány roku 2021. Paní Rycková získala diplom za druhé místo.
Gratulujeme a přejeme hodně dalších skvělých výkonů.
Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka
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DLOUHÁ CESTA HÉLIOVÉHO
BALÓNKU

Během podzimní procházky našla rodina
Kašných héliový balónek, na kterém byla
přichycena kartička s adresou. Neváhali,
nakoupili sladkosti, omalovánky, náramky
a poslali je na uvedenou adresu. Za nějakou
dobu jim byl doručen dopis s francouzskou
známkou. Balónek vypustily holčičky Flavie a Axelle z daleké Francie, balónek urazil
1 225 km a cesta trvala dva dny. Z balíčku
měly holčičky obrovskou radost a jako poděkování poslaly rodině Kašných obrázky,
24

které namalovaly. Příběh cesty héliového
balónku z Francie do České republiky se
také objevil v místních novinách. Výstřižek
novin poslali rodiče společně s poděkováním.
Je to krásný příběh všímavosti lidí a velké
radosti malých dětí.
Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka
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Drazí přátelé,

vám popřála krásné svátky konce roku,
a také vše nejlepší, hlavně zdraví, do roku
Váš balíček plný milých pozorností nám 2022 – zasloužíte si to.
udělal velkou radost. Naše dvě holčičky, Flavie a Axelle, nadšeně vyprávěly svůj příběh S nadějí, že se možná jednou uvidíme u nás
všem kolem. A to je i důvodem, proč jsme ho nebo u vás,
sdíleli s naším místním periodikem „L’Est
Républicain“. Přikládám k tomuto dopisu Emeline a Julien Sadosky
výstřižek tohoto článku.
Flavie a Axelle
Chceme, abyste věděli, že když jsme toto
dobrodružství vyprávěli ve svém okolí, bylo DÍKY!
mnoho lidí vašim gestem dojato až k slzám.
Právě proto vám dnes píšu, abych vám vyslovila obrovských dík za tento okamžik
štěstí.
Překlad: Kateřina Obrusníková
Využívám rovněž tento dopis k tomu, abych

26

Dlouhá cesta balónku Flavie a Axelle
„Proč zůstává balónek u stropu?“ Axelle
a Flavie, 3 a 5 let, si přinesly domů balónek,
který dostaly od babičky Sylvie. Posloužil
jako dekorace k oslavám výročí 25. září v Besançonu.
Émeline a Julien Sadosky, jejich rodiče, jim
vysvětlí efekt hélia. Na vzduch v balónku
pod vlivem Archimedova zákona působí
vztlaková síla, a protože je helium 7,2 x méně
husté než vzduch, je jeho váha 7,2 x slabší než tento Archimédův vztlak a balónek
stoupá vzhůru. Nabízejí holčičkám pokus:
zavěsit na balónek kartičku, nechat ho v přírodě a doufat, že ho třeba někdo najde...
Holčičky snaživě nakreslí svůj dům, sluníčko, trávu … na malou kartičku přidají
svou adresu a věk. Jestlipak poletí až k nebi?
Jestlipak ho zemřelí mohou poslat zpět? Rodiče zpřesňují, že ne, dědečkové a babičky
balónky zpátky neposílají, ale jestli spadne
do nějaké zahrady, možná o něm budou mít
zprávy.
Popisek pod obrázkem: holčičkám ani nepřišlo na mysl, že jim balónek přinese tisíc
a jeden dáreček.
Nečekaný návrat
Rodina vybírá pro vypuštění balónku otevřené prostranství v Tilleroyes. A číhá na
první kilometry balónku, který pak mizí
kolem Montfauconu. Letí rychle. Letí nahoru. Flavie a Axelle na něj skoro zapomenou,
když tu najednou, o měsíc později, přináší
pošťák o balónku nějaké novinky. Balíček
poslaný z obce Strahovice v České republice,
na samé hranici s Polskem. Rodina Sadosky
má polské kořeny, během okamžiku ukazují rodiče dětem na mapě Moravskoslezský
kraj.
27

určeným dvěma
udiveným holčičkám bez sebe
radostí. V Česku holčičkám
přejí, aby byly
hodné a dál
provozova ly
své
pokusy,
a zvou je k návštěvě,
třeba
o prázdninách.
Flavie a Axelle
okamžitě berou
do rukou pastelky a posílají
obrovské poděkování dvěma
neznámým
lidem,
kteří
proměnili
jednu
Krátký vzkaz je podepsaných dvojicí, která balónek našla při venčení psa. Spočítali, obyčejnou cestu balónku v nezapomenutelže balónek urazil cestu dlouhou 1 225 km né dobrodružství.
za dva dny. O sobě neříkají nic, ale balíček
naplnili bonbony, sušenkami, lízátky, omalovánkami, korálky, náramky – pokladem Překlad: Kateřina Obrusníková
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JAK TŘÍDIT KUCHYŇSKÉ OLEJE
Tentokrát si ukážeme, jak olej a tuk v do- dovede nadělat pěknou neplechu, mějte promácnosti správně sbírat, aby to pro vás bylo to po ruce ubrousek či papírovou utěrku,
abyste mohli olej v případě ukápnutí rychle
co nejpohodlnější.
setřít. Bezpečnější je umístit PET lahev při
lití do dřezu.
Najděte vhodnou lahev
K třídění se hodí jakákoliv PET lahev se
šroubovacím víčkem – od klasické minerálky, slazených nápojů, džusů, mléka, použitého oleje, ale i od pracích či mycích prostředků. Snáz se vám bude olej přelévat do
lahví se širokým hrdlem, jakou mají ledové
čaje, džusy nebo mléko.

Tip: Větší objemy oleje, např. z fritovacího
hrnce, vlévejte raději pomalým, ale soustavným proudem. Při naklánění hrnce a opětovném vracení vám olej poteče z vnější
strany a bude kapat všude okolo.

Olej z vaření, smažení a jídel můžete do PET
lahve přelévat buďto přímo, nebo si můžete
pomoci „mezistanicí“, totiž skleněnou zavařovačkou se šroubovacím víčkem. Přímo do
PETky doporučujeme slévat spíše domácnostem s nižší produkcí oleje, který pochází
hlavně ze studené kuchyně (saláty, nakládané dobroty apod.). Naopak skleněná zavařovačka snese vyšší teploty oleje a lépe se do ní
přelévá z pánve či pekáče.

Pevné tuky jako máslo, sádlo, ztužené tuky
nebo výpek můžete přendat pomocí stěrky
či vařečky nebo je nechte na pár desítek vteřin rozpustit v mikrovlnné troubě či lehce
rozehřát na pánvi, v pekáči, v hrnci. Běžně
jim stačí teplota již okolo 40 oC, takže se nemusíte bát popálení, prasknutí či zhroucení
lahve.

Opatrně olej přelijte

Po přelití oleje sběrnou nádobu dobře uzavřete a schovejte na místo, kde nebude
překážet a kde nehrozí převržení či rozbití
(skříňka pod dřezem, spíž apod.). Jakmile máte PET lahev plnou, dobře ji uzavřete
a odneste do nejbližší olejové popelnice,
kterou najdete na naší mapě. Do popelnice
vhoďte celou a dobře zašroubovanou PET
lahev, olej nikdy nepřelévejte nebo nevhazujte ve skleněné nádobě.

Při samotném přelévání je vhodné použít
trychtýř, obzvlášť má-li lahev užší hrdlo
nebo máte-li větší množství oleje. Pokud olej
obsahuje hodně pevných zbytků jídla (z nakládané zeleniny či smažení a pečení), můžete je zachytit sítkem, aby vám trychtýř neucpaly. Do PET lahve ani do sklenice nikdy
nepřelévejte horký olej, může dojít k roztavení lahve nebo dokonce popálení!

Pevné tuky nechte roztát

Naplněnou lahev odneste do popelnice

Máte další nápady na zlepšení nebo jste
Olej vždy vlévejte pomalu a opatrně, aby narazili na problém, kterému je dobré se
vám nepřetekl přes okraj. Rozlitý olej vyhnout? Určitě nám dejte vědět na našem
29

Markéta Dluhá
referent marketingu Trafin oil a.s.

facebooku Třídímolej.cz nebo instagramu
tridimolej.cz.

Pojďte třídit
jedlé oleje s námi.
Díl 2. – Jak třídit

3

5

1
Olej lijte do PET lahve
opatrně přes trychtýř

Připravte si
dobře uzavíratelnou
PET lahev

Plnou PET lahev vhoďte
do nejbližší olejové popelnice:
www.tridimolej.cz/mapa

4
2
Pevné tuky
roztavte nebo přesuňte
pomocí stěrky

Lahev dobře uzavřete
a uschovejte, dokud
nebude plná

Olej nechte
vychladnout
na 40 °C

Na co si dát pozor

Pozor na ucpání

Mějte po ruce

Třiďte pouze jedlé

Přelévejte ve dřezu,

Do kontejneru

trychtýře strouhankou

papírovou utěrku, pokud

oleje a tuky, žádné

aby se olej nevylil např.

nikdy nevhazujte

či jinými zbytky jídel

by vám olej ukápl

technické oleje

na dřevěnou podlahu

skleněné nádoby

Tip:

Olej můžete nejprve slít do zavařovací sklenice, teprve poté přelít do PET lahve

Kde najdete naši nejbližší popelnici,

Norway
grants

Společně pro zelenou Evropu
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zjistíte na www.tridimolej.cz/mapa
info@tridimolej.cz
+420 800 016 017

ZPRAVODAJ DO KAŽDÉ
DOMÁCNOSTI
Donesla se k nám drobná „stížnost“ od
některých spoluobčanů, že někdy nemají
možnost si přečíst náš zpravodaj. Důvod je
prostý. V některých domech bydlí dvě rodiny a někdy se vydání zpravodaje z nějakého důvodu nepřenese z jednoho patra do
druhého, což nás mrzí a rádi bychom to napravili. Nabízíme možnost doručení dvou
vydání tam, kde bydlí dvě domácnosti. Pokud máte o toto zájem, prosím, pošlete na

náš mail zpravodaj.strahovice@seznam.cz
váš požadavek s číslem domu a od příštího
čísla vám budeme dodávat dvě vydání.
Jsme rádi, že čtete náš zpravodaj. Děkujeme
za vaši přízeň.
Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka
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JUBILANTI
Duben
89 let
83 let

Jan Dvořák
Ursula Mrovcová
Ludmila Josefusová
Helena Dombeková
Lydie Komárková
Stanislav Josefus
Zdeněk Černý

60 let
50 let

80 let
75 let

František Hluchník
Emilie Pekárková
Marie Hluchníková

Červen
82 let
75 let
60 let

Jan Neuvald
František Josefus
Eva Dvořáková
Helena Fidriková

Květen
88 let
82 let

Anna Riemlová
Josef Gebauer

Gratulujeme všem jubilantům.

PLÁN AKCÍ OBCE STRAHOVICE
NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ
02. 04. 2022		
06. 04. 2022 		
14. 04. 2022		
30. 04. 2022		
12. 05. 2022 		
květen/červen		
28. 05. 2022		
05. 06. 2022		
červen			
18. 06. 2022		

Turnaj v šipkách + ostatní hry
Zápis do 1. třídy
Čepování zeleného piva
Stavění máje
Zápis do MŠ
Návštěva z Ruppachu-Goldhausenu
Kácení máje
Svatodušní vaječina
Dětský den
Folkové odpoledne

Bližší informace k jednotlivým akcím budou zveřejněny na obecních stránkách, vývěskách a obecním rozhlasem.
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